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Tanévkezdés előTTi körkép az iskolákról

Bezár a Tamási Áron Gimnázium?

hírfolyam

> Súlyos baleset a Bethlen utcában. 
Vasárnap este a 34 éves székelyudvarhelyi 
L. Z. a városban a központ irányából a 
csíkszeredai kijárat felé tartott Volks-
wagen típusú gépjárművével. A Bethlen 
Gábor utcában a Kis Szent Teréz kato-
likus templom előtt sávot ig yekezett 
váltani, ám elveszítette uralmát a jármű 
felett, és a járda melletti villanypózná-
nak ütközött. A helyszínre a sürgősségi 
esetek parancsnokságához tartozó helyi 

tűzoltóság két csapata is kiszállt nyolc 
emberrel, eg y smurdos mentőautó kísé-
retében. Feladatuk nem volt eg yszerű, a 
roncsok közé szorult autóvezetőt kellett 
kiszabadítaniuk. Mint a rendőrség tájé-
koztatott, a baleset során a sofőr súlyo-
san megsérült, a helyi kórházba szállí-
tották, majd onnan a marosvásárhelyi 
kórházba vitték, illetve a gépjármű is 
hetven százalékban károsodott. Vásár-
helyi kezelőorvosai tegnap lapzártánk-
kor azt tudatták, a fiatalember életben 
maradási esélyei minimálisak. 

> Gyalogost ütöttek el. Az utóbbi idő-
ben kétségtelenül a Bethlen Gábor utca ve-
zeti a székelyudvarhelyi balesethelyszínek 
toplistáját, ahol szinte mindennaposak a 
közúti incidensek. A hétvégén a 18 éves S. 
O. M. székelyudvarhelyi lakos az utca egyik 
kereszteződésében jobbra igyekezett fordul-
ni, a jelek szerint autója nem engedelmeske-
dett parancsainak, így azzal a járdára hajtott, 
ahol elütötte a szabályosan közlekedő 59 
éves B. F.-et. Az idős gyalogos férfi súlyosan 
megsérült, lábrészen szerzett komolyabb sé-
rüléseket. 

Már csak két hetet pihenhetnek 
a diákok, lassan véget ér a nyári 
vakáció. Bár a tanárok is kikap-
csolódásra használták a nyarat, az 
iskolákban mégsem állt meg tel-
jesen az élet. A székelyudvarhelyi 
oktatási intézmények zömében 
rendezett körülmények között 
startol az új tanév, a legtöbb he-
lyen jutott pénz kisebb tatarozás-
ra, csinosításra. Még a Tamásiban 
is, amelynek főépülete azonban 
olyan katasztrofális állapotban 
van, hogy akár az is előfordulhat, 
néhány éven belül kénytelenek 
lesznek bezárni a kapukat.

Berkeczi Zsolt

A Benedek Elek Tanítókép-
zőben javában készülnek a 
tanévnyitóra. Mint azt már 

korábbi lapszámunkban is megír-
tuk, egy hosszú kálvária végére ért 
az intézmény, ugyanis a református 
kollégium ingatlanjával szomszédos 
Mária Valéria-épületbe költözik át. 
„Remélhetőleg mire kezdődik a tan-
év, vagyis szeptember 12-én minden-
nel elkészülünk” – mondta Novák 
Károly, az iskola aligazgatója. Most 
zajlanak javában a belső munkálatok, 
vagyis a fűtés, villany, víz, gáz beveze-
tése, ugyanakkor festik az épületet, 
parkettáznak az osztálytermekben. 
„Annak függvényében, ahogy készül 
az épület, úgy költözünk a reformá-
tus kollégium épületéből” – közölte 
Novák. A működéshez szükséges en-
gedélyeket az épület felújításával fo-
lyamatosan szerzik be, mivel az egész 
épületegyüttes újjáépül, ezért ugyan-
úgy az engedélyek is újak lesznek. A 
tanítóképző másik, „régi-új” épületé-

ben is végeztek kisebb átalakításokat, 
hogy megfelelően tudjanak dolgoz-
ni, és itt már nagyjából rendezve is 
vannak az engedélyek. Az aligazgató 
elmondása szerint könnyű dolguk 
van, hiszen sem bentlakás, sem étkez-
de nincs a képzőben, ezért „nem kell 
komolyabb engedélyeket beszerezni”.

Sajátos helyzet
„Lényegében elég sajátos a hely-

zet – kezdte beszélgetésünket Tőkés 
Zsolt, a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium igazgatója –, 
ugyanis az intézmény most válik szét 
a Benedek Elek Tanítóképzőtől. A 
költözés úgy fog zajlani, hogy ahogy 
szabadítják fel a termeket a pedások, 

úgy kell nekik berendezni a termeket. 
A református kollégium nagyobb 
beruházása az idénre az, hogy kicse-
rélik az épületegyüttes tetőzetét, ami 
kétezer-száz négyzetmétert tesz ki. A 
munkálatok összértéke nagyon sok 
pénzbe kerül, és bár a kollégium álla-
mi intézménynek minősül, mégsem 
kaptunk semmi pénzt eddig az állam-
tól. Saját erőnkből és adományokból 
kell előteremtenünk a pénzt ” – vá-
zolta a helyzetet az igazgató.

A felújítás várat magára
Udvarhely legrégebbi iskolájának, 

a Tamási Áron Gimnáziumnak felújí-
tása sajnos még várat magára. „Egysze-
rűen nincs kilátás az intézmény jövőjét 

illetően, omlik ránk a tetőszerkezet” – 
panaszolta lapunknak Laczkó György. 
Az igazgató azért azt is megemlítette, 
hogy volt látványosabb beruházás is az 
idén: a bentlakás homlokzatát újítot-
ták fel az egyház által visszafordított 
bérleti díjból és a helyi Rotary Klub 
által nyújtott segítségből, s emellett a 
polgármesteri hivatal is adott pénzt, 
amiből sikerült újrameszelni néhány 
osztálytermet és illemhelyiséget. 
Ugyanakkor ebből  a pénzből kicserél-
ték a tornaterem padlózatát is, mivel 
használhatatlan volt „Bár a tanév el-
kezdéséhez sikerült minden engedélyt 
megszerezni, a főépület lassan olyan 
állapotba kerül, hogy az is megtör-
ténhet, pár éven belül be kell zárni az 
egészet” – mondta el az igazgató. Bár a 
tavaly elkészültek a hatástanulmányok 
az épület felújításáról, de az egész több 
millió euróba kerülne, és sajnos nincs 
pénz a rekonstruálásra. „Lassan nem 
lesz biztonságos az épület, volt olyan, 
hogy egy tömb omlott le az épület 
faláról. Már azon is gondolkodtam, 
hogy kihívunk egy szakértő csopor-
tot, amely felméri az épület állapotát, 
mert itt már nem lehet tatarozgatni, 
csak a felújítás lehet megoldás” – fog-
lalta össze Laczkó.

Megvannak a működési
engedélyek
„A városi költségvetésből elkülöní-

tett összegből sikerült rendbe tenni az 

iskola épületeit” – tudtuk meg Szakács 
Paál Istvántól, a Bányai János Szak-
középiskola igazgatójától. Próbálták 
rendbe tenni az iskola udvarát is, amit 
az épülő sportterem építkezési mun-
kálatai miatt igencsak igénybe vettek. 
Minden működési engedélyt sikerült 
idejében beszerezni, egyszóval várják a 
diákokat. Az igazgató elmondása sze-
rint örülnek, hogy sikerült kimeszelni 
idejében a bentlakás épületeit és az 
osztálytermeket, ugyanis a napokban 
az iskola ad otthont az Udvarhely, Ke-
resztúr és Szentkeresztbánya körzeté-
ből érkező pótérettségizőknek. Közel 
350 tanulót fogadnak az iskolában, 
még a tanév megkezdése előtt.

rendezett körülmények
között
Az Eötvös József Szakközépisko-

lában sem állt meg az élet. „A polgár-
mesteri hivatal által kapott pénzből 
minden olyan helyiségben meszeltet-
tünk, amiben tanítás zajlik” – mondta 
el lapunknak Ferencz Csaba igazgató. 
A kisebb tatarozások mellett egy na-
gyobb beruházásba is belevágott az is-
kola, ugyanis átalakítják a tornaterem 
öltözőjét, amely ezek után nagyobb és 
modernebb lesz. Bár a kiírások miatt 
a munkálatok kicsit megkéstek, azaz 
csak jövő héten kezdenek hozzá az 
átalakításhoz, remélhetőleg szeptem-
berben sikerül rendbe rakni a helyisé-
get. Bár volt olyan iskolakezdés az in-
tézményben, hogy nem volt rendben 
minden engedély az induláshoz, az 
igazgató megnyugtatott, hogy idénre 
jó idejében beszereztek minden szük-
séges működési engedélyt. „Rendezett 
körülmények között indulhat a tanév” 
– sommázott Ferencz.

Nincs pénz nagyobb felújításra. Laczkó György: omlik ránk a tetőszerkezet fotó: balázs attila 

Tegnap a déli harangszó felcsen-
dülése után a debrecenből indult 
2. Hagyományőrző Huszárezred 
legényei – Csontos János huszár-
hadnagy vezetésével – és a hoz-
zájuk csatlakozott helyi hagyo-
mányőrző alakulatok tagjai meg-
érkeztek Székelyudvarhelyre.

HN-információ

Bunta Levente polgármester a 
Bem tábornokról elnevezett 
emléktúra lovasait a város-

háza udvarán fogadta. „Az emlék-
túra huszárai szívesen látott ven-

dégek itt, a székely anyavárosban. 
A hagyományőrző kezdeménye-
zésekre szükség van, ugyanakkor 
ezek is mutatják, összetartozunk” – 
mondta a polgármester, majd arra 
kérte Csontos János huszárhadna-
gyot, jöjjenek el máskor is, mert 
Székelyudvarhely városa örömmel 
lát minden jó szándékú idelátoga-
tót. A kíváncsiskodók is részesei let-
tek az ünnepi pillanatnak, hisz bárki 
beléphetett, és fényképeket készít-
hetett a huszárokkal. A kétévente 
sorra kerülő túra lovasai augusztus 
19-én indultak Debrecenből, majd 

augusztus 20-án Budapesten vo-
nultak fel, útjuk Segesváron át Ud-
varhelyre vezetett. Györffy Árpád, 
a székelyudvarhelyi Hagyomány-
őrző Székely Huszárezred őrnagya 
mellett három udvarhelyi huszár 
Székelykeresztúrról ma reggel kelt 
útra városunkba a debreceniekkel, 
illetve egy szovátai huszárral, szer-
dán már Kézdivásárhely felé veszik 
útjukat a lovasok. Az udvarhelyi 
találkozást koszorúzás követte, a 
huszárok a szoborparkban Bem 
tábornok mellszobránál rótták le 
kegyeletüket. 

Huszárok láTogaTása

Udvarhelyen időztek a Bem-emléktúra lovasai 

Bunta Levente fogadta a huszárokat Székelyudvarhelyen fotó: Máthé lászló ferenc


